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Genealogie van Bernard van Asbecke patrilineair. 

 
 

In het begin van de 18e eeuw trekt een lid van de familie Van Asbeck naar Groningen. Bij Souverein Besluit 

van 28 augustus 1814 worden twee leden van de familie erkend als Edele van Friesland en benoemd in de 

Groningse ridderschap; later volgden nog andere erkenningen voor leden van het geslacht. In 1822 volgde 

voor alle afstammelingen de erkenning van de titel van baron. 

 

Generatie I 
 

 

I. Bernard van Asbecke,  

 Hij krijgt een zoon. 

1. Bruno van Asbecke, volgt II, hieronder. 

 

Generatie II 
 

 

II. Bruno van Asbecke, zoon van Bernard van Asbecke (I), hierboven, trouwde met Lutgardis. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen. 

1. Gisela van Asbeck, trouwde met Matthias van Raesfeld. Uit dit huwelijk zijn geen 

kinderen geboren. 

2. Bernd van Asbecke, volgt III, hieronder. 

 

Generatie III 
 

 

III. Bernd van Asbecke, zoon van Bruno van Asbecke (II), hierboven en Lutgardis, famulus 1290, 

ridder 1304 burgman te Nienborg, trouwde met Sophie. 

 Uit dit huwelijk 4 zonen. 

1. Bruno van Asbecke. 

2. Rudolf van Asbecke. 

3. Luitgardis van Asbecke. 

4. Ludolph (Ludeken) van Asbecke, volgt IV, hieronder. 

 

Generatie IV 
 

 

IV. Ludolph (Ludeken) van Asbecke de oude, zoon van Bernd van Asbecke 

(III), hierboven (famulus 1290, ridder 1304 burgman te Nienborg) en Sophie, knape, trouwde met 

Wibbeken. 

 Uit dit huwelijk 4 zonen. 

1. Ludeken van Asbeck, volgt V, hieronder. 

2. Bruno van Asbecke. 

3. Rudolf van Asbecke. 

4. Luitgardis van Asbecke. 

 

Generatie V 
 

 

V. Ludeken van Asbeck, zoon van Ludolph (Ludeken) van Asbecke de oude 

(IV), hierboven (knape) en Wibbeken, trouwde met Bliedeken van Gohr. 

 Uit dit huwelijk een zoon. 



  

  

1. Diderich van Asbeck tot Gohr, volgt VI, op pagina 2. 

 

Generatie VI 
 

 

VI. Diderich van Asbeck tot Gohr, zoon van Ludeken van Asbeck (V), op pagina 1 en Bliedeken van 

Gohr, behorende tot de ridderschap van het graafschap Mark, trouwde met Christina van 

Eyckel, dochter van Henneken van Eyckel en Christina van Overhaus. 

 Uit dit huwelijk een zoon. 

1. Dietrich van Asbeck tot Gohr, volgt VII, hieronder. 

 

Generatie VII 
 

 

VII. Dietrich van Asbeck tot Gohr, zoon van Diderich van Asbeck tot Gohr 

(VI), hierboven (behorende tot de ridderschap van het graafschap Mark) en Christina van Eyckel, 

trouwde met Bliedeken Sobbe. 

 Uit dit huwelijk een zoon. 

1. Godert van Asbeck tot Gohr, overleden op zaterdag 5 oktober 1540, volgt 

VIII, hieronder. 

 

Generatie VIII 
 

 

VIII. Godert van Asbeck tot Gohr, zoon van Dietrich van Asbeck tot Gohr (VII), hierboven en 

Bliedeken Sobbe, overleden op zaterdag 5 oktober 1540, trouwde met Anna op den Berge, 

overleden op zondag 5 januari 1558. 

 Uit dit huwelijk 2 zonen. 

1. Jurgen van Asbeck, volgt IXa, hieronder. 

2. Joost van Asbeck, volgt IXb, hieronder. 

 

Generatie IX 
 

 

IXa. Jurgen van Asbeck, zoon van Godert van Asbeck tot Gohr (VIII), hierboven en Anna op den 

Berge, trouwde met Josina van Diepenbroick, rouwe van Dravenhorst (bij Bredevoort). 

 Uit dit huwelijk een zoon. 

1. Jurgen (Georg) van Asbeck, geboren omstreeks 1546, volgt Xa, hieronder. 

 

IXb. Joost van Asbeck, zoon van Godert van Asbeck tot Gohr (VIII), hierboven en Anna op den Berge,  

 Hij krijgt een zoon. 

1. Johann van Asbeck, volgt Xb, hieronder. 

 

Generatie X 
 

 

Xa. Jurgen (Georg) van Asbeck, zoon van Jurgen van Asbeck (IXa), hierboven en Josina van 

Diepenbroick (rouwe van Dravenhorst (bij Bredevoort)), geboren omstreeks 1546, trouwde met 

Anna Wysmans. 

 Uit dit huwelijk een zoon. 

1. Jurgen (Georg) van Asbeck op den Berge, volgt XI, op pagina 3. 

 

Xb. Dr. Johann van Asbeck, zoon van Joost van Asbeck (IXb), hierboven, trouwde op 

dinsdag 1 oktober 1641 in Münster [Nordrhein-Westfalen, Duitsland] met Anna Margaretha 



  

  

Clute, geboren in Handorf [Nedersaksen, Duitsland]. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen. 

1. Joannes Christophorus van Asbeck, geboren op maandag 16 maart 1643, Fiscal 

Kommissar und Hochfürstl. Rat, overleden (ongeveer 75 jaar oud) omstreeks 1718 in 

Vreden [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], trouwde (respectievelijk ongeveer 39 en 

ongeveer 30 jaar oud) in 1682 in Spork [Nordrhein-Westfalen, Duitsland] met Helena 

Schütte, geboren omstreeks 1652 in Vreden [Nordrhein-Westfalen, Duitsland], 

overleden (ongeveer 68 jaar oud) op dinsdag 29 april 1721 in 

Bocholt [Limburg, België], begraven aldaar. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen 

bekend. 

2. Anna Margaretha van Asbeck, trouwde met Christopher Bernhard Schwick. Uit dit 

huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

Generatie XI 
 

 

XI. Jurgen (Georg) van Asbeck op den Berge, zoon van Jurgen (Georg) van Asbeck (Xa), op pagina 

2 en Anna Wysmans, trouwde met Anna van Eerde tot Pleckenpoel. 

 Uit dit huwelijk 2 zonen. 

1. Georg Frederik van Asbeck tot Berge en Münsterhausen, volgt XII, hieronder. 

2. Joost Hendrik van Asbeck. 

 

Generatie XII 
 

 

XII. Georg Frederik van Asbeck tot Berge en Münsterhausen, zoon van Jurgen (Georg) van Asbeck 

op den Berge (XI), hierboven en Anna van Eerde tot Pleckenpoel, trouwde met Sidonia Von van 

Swansbel. 

 Uit dit huwelijk een zoon. 

1. Joost Vincent van Asbeck, geboren omstreeks 1663, overleden (ongeveer 65 jaar oud) 

op zondag 27 februari 1729, volgt XIII, hieronder. 

 

Generatie XIII 
 

 

XIII. Joost Vincent van Asbeck, zoon van Georg Frederik van Asbeck tot Berge en Münsterhausen 

(XII), hierboven en Sidonia Von van Swansbel, geboren omstreeks 1663, heer van Berge en 

Münsterhausen, overleden (ongeveer 65 jaar oud) op zondag 27 februari 1729, trouwde met Clara 

Anna Elisabeth van Düngeln tot Dalhausen, geboren omstreeks 1665, overleden (ongeveer 72 

jaar oud) op zaterdag 27 juli 1737. 

 Uit dit huwelijk een zoon. 

1. Georg Maurits van Asbeck, overleden op donderdag 7 mei 1767 in Warfhuizen, volgt 

XIV, hieronder. 

 

Generatie XIV 
 

 

XIV. Georg Maurits van Asbeck, zoon van Joost Vincent van Asbeck (XIII), hierboven (heer van Berge 

en Münsterhausen) en Clara Anna Elisabeth van Düngeln tot Dalhausen, overleden op 

donderdag 7 mei 1767 in Warfhuizen, trouwde (Everharda Joanna Maria 18 jaar oud) op 

zondag 10 mei 1733 in Warfhuizen met Everharda Joanna Maria van Ewsum, geboren op 

zaterdag 29 december 1714 in Groningen, overleden (79 jaar oud) op woensdag 4 juni 1794 in 

Warfhuizen. 

 Uit dit huwelijk 2 zonen. 



  

  

1. Tjalling Minne Watze van Asbeck, geboren op donderdag 31 mei 1736 in Hallum, 

overleden (58 jaar oud) op zaterdag 13 december 1794 in Rinsumageest, volgt XV, op 

pagina 4. 

2. Jhr.mr. Balthasar Georg Joost van Asbeck, geboren op donderdag 13 oktober 1740 in 

Rinsumageest, overleden (76 jaar oud) op donderdag 17 april 1817 in Groningen, 

trouwde (respectievelijk 30 en 27 jaar oud) (1) op donderdag 22 november 1770 in 

Sexbierum met Maria Walburga Electa van Ewsum, geboren op 

dinsdag 26 maart 1743 in Sexbierum, overleden (57 jaar oud) op 

dinsdag 26 augustus 1800 in Groningen. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen 

bekend, trouwde (respectievelijk 62 en 30 jaar oud) (2) op 

woensdag 24 november 1802 in Rinsumageest met Francisca Henriëtta Theresia van 

der Schueren, geboren op zondag 11 oktober 1772 in Oirschot, overleden (60 jaar oud) 

op dinsdag 23 oktober 1832 in Groningen. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen 

bekend. 

 

Generatie XV 
 

 

XV. Tjalling Minne Watze van Asbeck, zoon van Georg Maurits van Asbeck (XIV), op pagina 3 en 

Everharda Joanna Maria van Ewsum, geboren op donderdag 31 mei 1736 in Hallum, heer van 

Berge en Munsterhausen, overleden (58 jaar oud) op zaterdag 13 december 1794 in Rinsumageest, 

trouwde (respectievelijk 20 en 28 jaar oud) op woensdag 21 juli 1756 in Wijtgaard met Susanna 

Barbara van Cammingha, dochter van Watze Wytze van Cammingha en Petronella Jacoba van 

Bueren, geboren op maandag 29 december 1727 in Bunnik, vrouwe van Oudheusden, Hulten en 

Elshout, overleden (73 jaar oud) op zaterdag 10 januari 1801 in Wirdum. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen. 

1. Petronella Jacoba van Asbeck, geboren op donderdag 12 mei 1757 in Wijtgaard, 

overleden (74 jaar oud) op maandag 27 februari 1832 in Vollenhove, trouwde 

(respectievelijk 22 en ongeveer 24 jaar oud) op dinsdag 19 oktober 1779 in 

Rinsumageest met Jhr. Reinerus Wilhelmus Josephus Antonius Franciscus van 

Middachten, zoon van Willem Theodoor van Middachten tot Vrieswijck en Gijsberta 

Norberta Maria Everdina Josina van Dorth (vrouwe van Oldhagensdorp), geboren in 

Diepenveen, gedoopt op dinsdag 18 februari 1755 in Colmschate, heer van Frieswijk 

en Oldhagensdorp lid Raad van Vollenhove, lid Provinciale Staten van Overijssel, 

overleden (ongeveer 85 jaar oud) op zaterdag 22 augustus 1840 in Wirdum. Uit dit 

huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

2. Everarda Joanna Maria van Asbeck, geboren op woensdag 12 augustus 1761 in 

Wirdum, vrouwe van Oudheusden, Hulten en Elshout, overleden (68 jaar oud) op 

dinsdag 22 december 1829 in Dokkum, trouwde (respectievelijk 25 en ongeveer 42 jaar 

oud) op maandag 25 september 1786 in Rinsumageest met Johannes Theodorus 

Franciscus de Rotte, zoon van Mr. Franciscus Gerardus de Rotte en Anna Maria 

Magdalena Clara Van van Heerema op Holwinde, gedoopt op 

zondag 2 augustus 1744 in Wageningen, overleden (ongeveer 68 jaar oud) op 

vrijdag 27 november 1812 in Rinsumageest. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen 

bekend. 

3. Gerrit Ferdinand van Asbeck tot Berge en Münsterhausen, geboren op 

zondag 30 september 1764 in Wirdum, overleden (71 jaar oud) op 

maandag 4 april 1836 in Leeuwarden, volgt XVI, hieronder. 

 

Generatie XVI 
 

 

XVI. Gerrit Ferdinand baron van Asbeck tot Berge en Münsterhausen, zoon van Tjalling Minne 

Watze van Asbeck (XV), hierboven (heer van Berge en Munsterhausen) en Susanna Barbara van 



  

  

Cammingha (vrouwe van Oudheusden, Hulten en Elshout), geboren op 

zondag 30 september 1764 in Wirdum, ritmeester regiment Oranje Friesland 1789-1795, 

kwartierdrost te Leeuwarden en staatsraad 1807, prefect van het paleis, overleden (71 jaar oud) 

op maandag 4 april 1836 in Leeuwarden, trouwde (respectievelijk 23 en 22 jaar oud) op 

zondag 28 september 1788 in Leeuwarden met Petronella Agneta van Plettenberg, dochter van 

Hans Willem van Plettenberg en Maria Johanna Hermanna Keiser, geboren op 

woensdag 9 oktober 1765 in Leeuwarden, overleden (77 jaar oud) op maandag 6 maart 1843 

aldaar. 

 Uit dit huwelijk 5 kinderen. 

1. Catharina Maria Johanna Hermanna barones van Asbeck, geboren op 

vrijdag 1 januari 1790 in Leeuwarden, overleden (65 jaar oud) op 

woensdag 7 maart 1855 in 's-Hertogenbosch, trouwde (respectievelijk 24 en ongeveer 

38 jaar oud) op woensdag 10 augustus 1814 in Leeuwarden met Michael 

Onuphrius baron thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg, zoon van Wilco 

Holdinga Camstra Des H.R. Rijksbaron thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg en 

Christina Geertruida Helena Meckema van Burmania, gedoopt op zondag 21 juli 1776 

in Rinsumageest, overleden (87 jaar oud) op woensdag 26 augustus 1863 in 

's-Hertogenbosch. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

2. Anna Clara Electa Walburga barones van Asbeck, geboren op vrijdag 27 januari 1792 

in Leeuwarden, overleden (59 jaar oud) op donderdag 29 mei 1851 aldaar, trouwde 

(respectievelijk 27 en 40 jaar oud) op donderdag 22 juli 1819 in Leeuwarden met Carel 

Emilius Els baron Collot d'Escury, geboren op woensdag 26 mei 1779 in Rotterdam, 

grietman van Barradeel, lid Provinciale Staten van Friesland, lid Amortisatie 

Syndicaat en Tweede Kamer der Staten-Generaal, overleden (48 jaar oud) op 

zondag 27 januari 1828 in Leeuwarden. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen 

bekend. 

3. Cornelia Charlotta barones van Asbeck, geboren op maandag 4 maart 1793 in 

Leeuwarden, overleden (75 jaar oud) op zondag 24 januari 1869 in Utrecht, trouwde 

(respectievelijk 20 en 29 jaar oud) (1) op donderdag 29 april 1813 in Leeuwarden met 

Mr. Gerard Samuel Brantsma, zoon van Mr. Petrus Brantsma en Anna Odilia 

Catharina van Bronckhorst, geboren op zaterdag 28 februari 1784 in Leeuwarden, 

rechter in Leeuwarden, overleden (39 jaar oud) op zondag 30 maart 1823 in 

Leeuwarden. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend, trouwde (respectievelijk 

40 en 28 jaar oud) (2) op woensdag 22 mei 1833 in Leeuwarden met Eduard 

Lamoraal baron Rengers, geboren op zondag 9 september 1804 in Leeuwarden, 

luitenant artillerie, betaalmeester te Groningen en Utrecht, overleden (72 jaar oud) op 

vrijdag 16 maart 1877 in Utrecht. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

4. Tjalling Minne Watze van Asbeck, geboren op vrijdag 16 januari 1795 in 

Leeuwarden, overleden (60 jaar oud) op zaterdag 24 februari 1855 aldaar, volgt 

XVII, hieronder. 

5. Henriette Casimira Johanna Wilhelmina barones van Asbeck, geboren op 

zondag 31 mei 1801 in Leeuwarden, overleden (83 jaar oud) op 

maandag 30 maart 1885 in Velp (Gelderland), trouwde (respectievelijk 21 en 26 jaar 

oud) op donderdag 10 april 1823 in Leeuwarden met Regnerus Hendrik Sjuck 

Gerrold Juckema baron van Burmania Rengers, geboren op 

maandag 10 oktober 1796 in Leeuwarden, overleden (78 jaar oud) op 

dinsdag 15 juni 1875 aldaar. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

Generatie XVII 
 

 

XVII. Tjalling Minne Watze baron van Asbeck, zoon van Gerrit Ferdinand baron van Asbeck tot Berge 

en Münsterhausen (XVI), op pagina 4 (ritmeester regiment Oranje Friesland 1789-1795,) en 

Petronella Agneta van Plettenberg, geboren op vrijdag 16 januari 1795 in Leeuwarden, kamerheer 



  

  

des Konings i.b.d, luitenant-kolonel, lid Provinciale Staten van Friesland, militiecommissaris in 

Friesland. Ridder in de Militaire Willemsorde, overleden (60 jaar oud) op 

zaterdag 24 februari 1855 in Leeuwarden, trouwde (respectievelijk 23 en 21 jaar oud) op 

zondag 20 september 1818 in Oudeschoot met Elbrig Bienema, geboren op 

donderdag 15 december 1796 in Leeuwarden, overleden (69 jaar oud) op woensdag 11 juli 1866 in 

Breukelen. 

 Uit dit huwelijk 6 kinderen. 

1. Gerrit Ferdinand van Asbeck, geboren op dinsdag 4 januari 1820 in Leeuwarden, 

overleden (85 jaar oud) op maandag 9 januari 1905 in 's-Gravenhage, volgt 

XVIIIa, hieronder. 

2. Epke Roos van Asbeck, geboren op donderdag 26 juli 1821 in Leeuwarden, overleden 

(89 jaar oud) op zaterdag 24 september 1910 in Utrecht, volgt XVIIIb, op pagina 7. 

3. Frederik Douwe Ruurd van Asbeck, geboren op zondag 15 december 1822 in 

Leeuwarden, overleden (64 jaar oud) op zondag 21 augustus 1887 in 

Magelang [Jakarta Raya (Djakarta Raya), Indonesië], volgt XVIIIc, op pagina 8. 

4. Agatha Victoire van Asbeck, geboren op maandag 7 november 1825 in Koudum, 

hofdame van Koningin Sophie, overleden (38 jaar oud) op maandag 11 juli 1864 in 

Deventer, trouwde (respectievelijk 33 en 46 jaar oud) op zaterdag 27 augustus 1859 in 

Elburg met Gijsbert Karel Christiaan Wildeman, geboren op 

zondag 20 september 1812 in Zwolle, kolonel cavallerie, overleden (83 jaar oud) op 

maandag 4 mei 1896 in 's-Gravenhage. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

5. Hans Willem baron van Plettenberg van Asbeck, geboren op 

woensdag 23 maart 1831 in Koudum, overleden (28 jaar oud) op dinsdag 26 april 1859 

in Batavia [Jakarta Raya (Djakarta Raya), Indonesië]. 

6. Fokke van Asbeck, geboren op dinsdag 10 december 1833 in Koudum, overleden (55 

jaar oud) op zondag 1 september 1889 in Penang [Maleisië], volgt XVIIId, op pagina 8. 

 

Generatie XVIII 
 

 

XVIIIa. Gerrit Ferdinand baron van Asbeck, zoon van Tjalling Minne Watze baron van Asbeck 

(XVII), op pagina 5 (kamerheer des Konings i.b.d, luitenant-kolonel,) en Elbrig Bienema, geboren 

op dinsdag 4 januari 1820 in Leeuwarden, arrondissements-betaalmeester te Almelo, Zutphen, 

Maastricht en Arnhem, overleden (85 jaar oud) op maandag 9 januari 1905 in 's-Gravenhage, 

trouwde (respectievelijk 34 en 23 jaar oud) op woensdag 22 februari 1854 in 's-Gravenhage met 

Jkvr. Caroline van Hogendorp, dochter van Mr. Dirk graaf van Hogendorp en Jkvr. Marianne 

Cathérine van Hogendorp, geboren op woensdag 2 februari 1831 in Amsterdam, overleden (82 

jaar oud) op vrijdag 4 april 1913 in 's-Gravenhage. 

 Uit dit huwelijk 10 kinderen. 

1. Dirk van Asbeck, geboren op woensdag 1 november 1854 in Noordwijk, overleden 

(76 jaar oud) op dinsdag 18 november 1930 in Lausanne [Vaud, Zwitserland], volgt 

XIXa, op pagina 9. 

2. Gerard Carel baron van Asbeck, geboren op zaterdag 16 augustus 1856 (dinsdag 16 

sep 1856) in Noordwijk, voorzitter Algemene Rekenkamer, voorzitter Hoge Raad van 

Adel, kamerheer i.b.d. van H.M. de Koningin, overleden (77 jaar oud) op 

vrijdag 27 juli 1934 in 's-Gravenhage, trouwde (respectievelijk 61 en 52 jaar oud) op 

donderdag 1 november 1917 in Arnhem met Adolphine Jacqueline Louise barones 

van Pallandt, geboren op zondag 9 april 1865, dame du palais honoraire, begraven op 

woensdag 1 februari 1950 in Raalte. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

3. Willem Dirk Hendrik van Asbeck, geboren op vrijdag 30 juli 1858 in Noordwijk, 

overleden (76 jaar oud) op vrijdag 17 mei 1935 in 's-Gravenhage, volgt XIXb, op 

pagina 10. 

4. Frederik Willem Alexander van Asbeck, geboren op zaterdag 4 augustus 1860 in 

Noordwijk, overleden (41 jaar oud) op woensdag 25 september 1901 in Valkenburg, 



  

  

volgt XIXc, op pagina 10. 

5. Marianne Cathérine barones van Asbeck, geboren op vrijdag 15 augustus 1862 in 

Noordwijk, overleden (69 jaar oud) op zondag 11 oktober 1931 in Bilthoven, trouwde 

(respectievelijk 20 en 35 jaar oud) op donderdag 21 september 1882 in Arnhem met 

Willem Jan Jacob Brantsma, geboren op zondag 18 april 1847 in Heerenveen, 

ritmeester cavallerie, overleden (65 jaar oud) op dinsdag 9 juli 1912 in Utrecht. Uit dit 

huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

6. Albert Age Victor baron van Asbeck, geboren op zondag 3 juli 1864 in Noordwijk, 

overleden (6 weken oud) op donderdag 18 augustus 1864 aldaar. 

7. Gijsbert Karel baron van Asbeck, geboren op woensdag 19 juli 1865 in Noordwijk, 1e 

luitenant mariniers, overleden (30 jaar oud) op vrijdag 22 mei 1896 in Den Helder. 

8. Willem Anne van Asbeck, geboren op maandag 18 mei 1868 in Noordwijk, overleden 

(65 jaar oud) op dinsdag 14 november 1933 in 's-Gravenhage, volgt XIXd, op pagina 

11. 

9. Herman Erwin van Asbeck, geboren op maandag 24 oktober 1870 in Weesp, 

overleden (51 jaar oud) op dinsdag 10 januari 1922 in 's-Gravenhage, volgt XIXe, op 

pagina 11. 

10. Elbrig Willemine Henriette barones van Asbeck, geboren op dinsdag 15 juli 1873 in 

Almelo, overleden (65 jaar oud) op woensdag 29 maart 1939 in Oosterbeek, trouwde 

(respectievelijk 22 en 24 jaar oud) op donderdag 26 maart 1896 in 's-Gravenhage met 

Aarnoud Jan Anne Aleid baron van Heemstra, zoon van Mr. Willem Hendrik 

Johan baron van Heemstra (burgemeester van Jutphaas, Vreeland, Nigtevecht, 

Driebergen en Rijsenburg.) en Wilhelmina Cornelia de Beaufort, geboren op 

zaterdag 22 juli 1871 in Vreeland, burgemeester van Arnhem, gouverneur van 

Suriname Grootofficier in de Huisorde van Oranje, Commandeur in de Orde van 

Oranje-Nassau en Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, overleden (86 jaar 

oud) op maandag 30 december 1957 in 's-Gravenhage. Uit dit huwelijk zijn mij geen 

kinderen bekend. 

 
 

Gerard Carel baron van Asbeck. 

Telg uit een voornaam Fries geslacht, die zijn hele werkzame leven in dienst van de Algemene Rekenkamer 

was. In 1902 secretaris van dat college en vervolgens twintig jaar lid en de laatste zes jaar president. 

Vanwege instelling van een maximumleeftijd moest hij in 1934 op 70-jarige leeftijd ontslag nemen. Was ook 

ruim een kwart eeuw voorzitter van de Hoge Raad van Adel. 

 

 

XVIIIb. Epke Roos baron van Asbeck, zoon van Tjalling Minne Watze baron van Asbeck (XVII), op 

pagina 5 (kamerheer des Konings i.b.d, luitenant-kolonel,) en Elbrig Bienema, geboren op 

donderdag 26 juli 1821 in Leeuwarden, grietman van Hemelumer Oldephaert en Noordwolde, 

overleden (89 jaar oud) op zaterdag 24 september 1910 in Utrecht, trouwde (respectievelijk 21 en 

23 jaar oud) op vrijdag 7 april 1843 in 's-Gravenhage met Cornelia Diderica Adriana van der 

Meulen van Cats, geboren op woensdag 24 november 1819 in Leiden, overleden (41 jaar oud) op 



  

  

dinsdag 19 maart 1861 in Utrecht. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen. 

1. Epke Tjalling Edsert baron van Asbeck, geboren op maandag 8 januari 1844 in 

Maastricht, directeur posterijen, overleden (70 jaar oud) op 

donderdag 13 augustus 1914 in Utrecht, trouwde (respectievelijk 67 en 38 jaar oud) op 

donderdag 12 oktober 1911 in 's-Gravenhage met Elisabeth Achterberg, geboren op 

woensdag 6 augustus 1873 in Veenendaal, overleden (82 jaar oud) op 

maandag 2 juli 1956 in Utrecht. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

2. Elbrig barones van Asbeck, geboren op woensdag 5 februari 1845 in Vlissingen, 

overleden (77 jaar oud) op donderdag 13 april 1922 in Huis ter Heide. 

3. Adriaan Cornelis baron van Asbeck, geboren op zaterdag 20 februari 1847 in 

Koudum, overleden (41 jaar oud) op maandag 20 augustus 1888 in Amersfoort, 

trouwde (respectievelijk 35 en 24 jaar oud) op donderdag 11 mei 1882 in Haarlem met 

Geertruida Margaretha Moerbeek, geboren op donderdag 25 februari 1858 in 

Haarlem, overleden (52 jaar oud) op donderdag 8 september 1910 in 's-Gravenhage. 

Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

4. Hendrik Marius Emilius van Asbeck, geboren op zondag 6 januari 1850 in Koudum, 

overleden (59 jaar oud) op dinsdag 15 juni 1909 in Lobbes [Henegouwen, België], 

volgt XIXf, op pagina 12. 

 

XVIIIc. Frederik Douwe Ruurd baron van Asbeck, zoon van Tjalling Minne Watze baron van Asbeck 

(XVII), op pagina 5 (kamerheer des Konings i.b.d, luitenant-kolonel,) en Elbrig Bienema, geboren 

op zondag 15 december 1822 in Leeuwarden, administrateur suikerfabriek Klating (res. Djapara), 

overleden (64 jaar oud) op zondag 21 augustus 1887 in 

Magelang [Jakarta Raya (Djakarta Raya), Indonesië], trouwde (respectievelijk 47 en 25 jaar 

oud) op maandag 31 januari 1870 in Magelang [Jakarta Raya (Djakarta Raya), Indonesië] met 

Emelie Zeydel, geboren op maandag 12 augustus 1844 in Pasuruan [Java, Indonesië], overleden 

(84 jaar oud) op donderdag 30 mei 1929 in Djokjakarta [Jakarta Raya (Djakarta Raya), Indonesië]. 

 Uit dit huwelijk een zoon. 

1. Tjalling Minne Watze baron van Asbeck, geboren op zaterdag 11 november 1871, 

administrateur suikerfabriek Padokan en administrateur gouvernementele 

caoutchouonderneming Blimbing, overleden (68 jaar oud) op dinsdag 14 mei 1940 in 

's-Gravenhage, trouwde (respectievelijk 48 en 26 jaar oud) op 

maandag 22 december 1919 in Londen [South East England, Verenigd Koninkrijk] met 

Johanna Emma Maria Roeges, geboren op zondag 21 mei 1893 in 

Bloomsbury [South East England, Verenigd Koninkrijk], overleden (69 jaar oud) op 

dinsdag 22 januari 1963 in 's-Gravenhage. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen 

bekend. 

 

XVIIId. Fokke baron van Asbeck, zoon van Tjalling Minne Watze baron van Asbeck (XVII), op pagina 

5 (kamerheer des Konings i.b.d, luitenant-kolonel,) en Elbrig Bienema, geboren op 

dinsdag 10 december 1833 in Koudum, commies Posterijen 2e klasse in Nederlands Indië, 

overleden (55 jaar oud) op zondag 1 september 1889 in Penang [Maleisië], trouwde 

(respectievelijk 32 en 23 jaar oud) op woensdag 5 september 1866 in 

Semarang [Jakarta Raya (Djakarta Raya), Indonesië] met Christina Wilhelmina ten Cate, geboren 

op zondag 15 januari 1843 in Pekalongan [Jakarta Raya (Djakarta Raya), Indonesië], overleden (55 

jaar oud) op vrijdag 13 januari 1899 in Batavia [Jakarta Raya (Djakarta Raya), Indonesië]. 

 Uit dit huwelijk 6 kinderen. 

1. Elbrig Helena barones van Asbeck, geboren op dinsdag 7 januari 1868 in 

Bandjermasin [Borneo, Indonesië], overleden (24 jaar oud) op 

donderdag 15 september 1892 in Batavia [Jakarta Raya (Djakarta Raya), Indonesië]. 

2. Tjalling Hendrik baron van Asbeck, geboren op dinsdag 1 juni 1869 in 

Djokjakarta [Jakarta Raya (Djakarta Raya), Indonesië], overleden (1 jaar oud) op 

donderdag 6 april 1871 aldaar. 

3. Louis van Asbeck, geboren op zaterdag 10 januari 1874 in Utrecht, overleden (68 jaar 



  

  

oud) op vrijdag 9 oktober 1942 in 

Soekaboemi [Jakarta Raya (Djakarta Raya), Indonesië], volgt XIXg, op pagina 12. 

4. Elbrig barones van Asbeck, geboren op maandag 5 september 1881 in 

Riouw [Sumatra, Indonesië], overleden in 

Batavia [Jakarta Raya (Djakarta Raya), Indonesië]. 

5. Tjalling Minne Watze baron van Asbeck, geboren op vrijdag 13 oktober 1882 in 

Medan [Sumatra, Indonesië], overleden (21 jaar oud) op vrijdag 26 februari 1904 in 

Batavia [Jakarta Raya (Djakarta Raya), Indonesië]. 

6. Gerrit Ferdinand baron van Asbeck, geboren op vrijdag 10 april 1885 in 

Medan [Sumatra, Indonesië], overleden (43 jaar oud) op zondag 11 november 1928 in 

Batavia [Jakarta Raya (Djakarta Raya), Indonesië]. 

 

Generatie XIX 
 

 

XIXa. Ir. Dirk baron van Asbeck, zoon van Gerrit Ferdinand baron van Asbeck (XVIIIa), op pagina 

6 (arrondissements-betaalmeester te Almelo, Zutphen, Maastricht en Arnhem) en Jkvr. Caroline 

van Hogendorp, geboren op woensdag 1 november 1854 in Noordwijk, civiel ingenieur, 

buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister, overleden (76 jaar oud) op 

dinsdag 18 november 1930 in Lausanne [Vaud, Zwitserland], trouwde met Jkvr. Isabella 

Francisca Mollerus, dochter van Jhr. Mello Hendrik Mollerus en Agnes Willemina de Wildt, 

geboren op vrijdag 20 maart 1863 in Amsterdam, overleden (57 jaar oud) op 

zaterdag 23 oktober 1920 in Lugano [Ticino, Zwitserland]. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen. 

1. Caroline Geraldine Fernande barones van Asbeck, geboren op 

donderdag 31 januari 1884 in Arnhem, overleden (80 jaar oud) op 

zondag 17 januari 1965 in Aerdenhout. 

2. Agnes Mellina barones van Asbeck, geboren op zondag 10 januari 1886 in Arnhem, 

overleden (76 jaar oud) op zondag 25 maart 1962 in Troinex [Geneve, Zwitserland]. 

3. Bernt Ludolf Sweder baron van Asbeck, geboren op zondag 15 november 1891 in 

Arnhem, overleden (70 jaar oud) op dinsdag 17 april 1962 in 

Wanganui [Wanganui, New Zealand], trouwde (respectievelijk 30 en 29 jaar oud) 

(1) op zaterdag 7 januari 1922 in Wenen [Wien, Oostenrijk] met Adolfine Maria 

Ignatz Jedlitschka, geboren op dinsdag 21 juni 1892 in Wenen [Wien, Oostenrijk], 

overleden (37 jaar oud) op donderdag 29 augustus 1929 in 

Graz [Steiermark, Oostenrijk]. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend, 

trouwde (respectievelijk 43 en 46 jaar oud) (2) op zaterdag 23 februari 1935 in 

Amsterdam met Maria Cornelia Anna Büttinghausen, geboren op 

maandag 16 juli 1888 in Amsterdam, overleden (85 jaar oud) op vrijdag 28 juni 1974 in 

Baarle. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 
 

Agnes Mellina barones van Asbeck. 



  

  

Ze werd vernoemd naar de ouders van haar moeder, Agnes en Mello. Als dochter van een gezant van de 

Nederlandse regering in Parijs, Tokio en Warschau bracht Mellina een groot deel van haar leven door in 

Parijs en Geneve. Van Asbeck promoveerde in 1926 in Parijs aan de Sorbonne in de filosofie. Op latere 

leeftijd, rond 1960, promoveerde zij in Geneve in de sociologie.. 

Internationale School voor Wijsbegeerte. 

Na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog zocht een groep Nederlandse denkers naar manieren om het 

geweld te stoppen. In een nieuwe Europese cultuur zouden emancipatie, persoonlijke ontwikkeling en 

politiek idealisme de boventoon moeten voeren. Er vormde zich een kring rond schrijver en psychiater 

Frederik van Eeden en de Amersfoortse theemakelaar en theosoof Daniël Reiman. M. barones van Asbeck 

vormde samen met Van Eeden en Reiman en medebestuursleden als Jeanne van den Bergh van 

Eysinga-Elias, H.P.J. Bloemers (secretaris van de Amsterdamse afdeling van de Maatschappij tot Nut van 't 

Algemeen) een voorlopig comité dat de oprichting moest voorbereiden van een 'Academie voor hoogere 

Wijsheid'. 

Het leidde op 6 december 1915 tot de oprichting van de Internationale School voor Wijsbegeerte in 

Amersfoort. De stichting had als doel 'vernieuwing van de waardebepaling der levenselementen van 

individu en gemeenschap', hetgeen bereikt moest worden door 'het stichten en instandhouden eener 

Internationale academie voor practische Wysbegeerte en Sociologie' en 'het stichten en instandhouden van 

een internationale school voor wijsbegeerte en het daaraan verbinden van gelegenheid tot samenleving voor 

de studeerenden', en ten slotte 'het organiseeren van cursussen, ook buiten die school'.. 

Volkenbond. 

In het interbellum zette Van Asbeck zich in voor een verenigd Europa. Dat deed ze in de hoogste politieke, 

economische en culturele kringen. Zo was zij betrokken bij de Volkenbond in Genève, een stad waar ze veel 

tijd doorbracht. Ze werkte er een tijd als correspondent van de Volkenbond. In 1932 deed zij tijdens het in 

Wenen gehouden 29ste internationaal vredescongres een voorstel tot de oprichting van een Europese partij. 

In haar Towards an European Party pleitte zij voor een Europees gezinde partij in elk Europees land. Daarbij 

dienden de regionale verschillen tussen de landen te worden bewaard. Om de internationale solidariteit te 

bereiken diende de kennis van de Europese burgers te worden vergroot. Zo kon de vrede worden bewaard 

en zou Europa tot economische ontwikkeling kunnen komen.. 

De barones en de vluchteling. 

Haar gefingeerde memoires, die ze zou hebben geschreven voor haar neef Bernt Ludolf Sweder Fernand 

baron van Asbeck (1922-2001), en haar studie over het marxisme vormden het uitgangspunt voor de 

historische roman De barones en de vluchteling van schrijver en journalist Wim de Wagt. De Wagt beschrijft 

daarin haar streven naar vrede en samenwerking in een verenigd Europa, tegen de achtergrond van een 

dreigende wereldoorlog. 

 

 

XIXb. Willem Dirk Hendrik baron van Asbeck, zoon van Gerrit Ferdinand baron van Asbeck 

(XVIIIa), op pagina 6 (arrondissements-betaalmeester te Almelo, Zutphen, Maastricht en 

Arnhem) en Jkvr. Caroline van Hogendorp, geboren op vrijdag 30 juli 1858 in Noordwijk, schout 

bij nacht titulair, gouverneur van Suriname, buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister in 

Mexico, overleden (76 jaar oud) op vrijdag 17 mei 1935 in 's-Gravenhage, trouwde (respectievelijk 

29 en 27 jaar oud) op donderdag 15 maart 1888 in Amsterdam met Anna Marie Jeanne Henriette 

Kluit, geboren op maandag 9 april 1860 in Leiden, overleden (67 jaar oud) op zaterdag 7 mei 1927 

in Madrid [Madrid, Spanje]. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen. 

1. Frederik Mari van Asbeck, geboren op woensdag 27 februari 1889 in Den Helder, 

overleden (78 jaar oud) op vrijdag 9 februari 1968 in Leiden, volgt XXa, op pagina 13. 

2. Carel Johan baron van Asbeck, geboren op donderdag 5 februari 1891 in 

's-Gravenhage, kapitein-ter-zee, commandant van het Koninklijk Instituut der Marine, 

vice-admiraal, overleden (71 jaar oud) op maandag 5 november 1962 in Wassenaar, 

trouwde (respectievelijk 30 en 25 jaar oud) op donderdag 6 oktober 1921 in 

's-Gravenhage met Elisabeth Henriette Marie Patijn, dochter van Mr. Rudolph Johan 

Hendrik Patijn en Jkvr. Elisabeth Henriette Marie de Jonge, geboren op 

dinsdag 7 januari 1896 in 's-Gravenhage. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen 

bekend. 



  

  

3. Ima Annioeta van Asbeck, geboren op dinsdag 27 oktober 1896, overleden (71 jaar 

oud) op dinsdag 5 maart 1968 in Málaga [Andalucia, Spanje], volgt XXb, op pagina 13. 

 

XIXc. Frederik Willem Alexander baron van Asbeck, zoon van Gerrit Ferdinand baron van Asbeck 

(XVIIIa), op pagina 6 (arrondissements-betaalmeester te Almelo, Zutphen, Maastricht en 

Arnhem) en Jkvr. Caroline van Hogendorp, geboren op zaterdag 4 augustus 1860 in Noordwijk, 

kapitein artillerie b.d. generale staf, overleden (41 jaar oud) op woensdag 25 september 1901 in 

Valkenburg, trouwde (respectievelijk 38 en 33 jaar oud) op zaterdag 24 september 1898 in 

's-Gravenhage met Anna Elisabeth barones van Taets van Amerongen, dochter van Hendrik 

Jacob baron van Taets van Amerongen (heer van Woudenberg) en Wilhelmina Johanna Elisabeth 

van Knobelsdorff, geboren op donderdag 22 juni 1865 in 's-Gravenhage, overleden (66 jaar oud) 

op dinsdag 29 september 1931 in Baarn. 

 Uit dit huwelijk een dochter. 

1. Emilie Marguérite van Asbeck, geboren op woensdag 20 september 1899 in 

Amsterdam, overleden (52 jaar oud) op woensdag 21 november 1951 in 

's-Gravenhage, trouwde (respectievelijk 31 en 33 jaar oud) op 

dinsdag 18 augustus 1931 in Baarn met John Edward Knight, geboren op 

vrijdag 11 februari 1898 in Rotterdam, 1e luitenant rijdende artillerie, assuradeur te 

Rotterdam. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

XIXd. Willem Anne baron van Asbeck, zoon van Gerrit Ferdinand baron van Asbeck (XVIIIa), op 

pagina 6 (arrondissements-betaalmeester te Almelo, Zutphen, Maastricht en Arnhem) en Jkvr. 

Caroline van Hogendorp, geboren op maandag 18 mei 1868 in Noordwijk, hoofdinspecteur, 

hoofd van de dienst van het Boschwezen in Nederlands Indië, overleden (65 jaar oud) op 

dinsdag 14 november 1933 in 's-Gravenhage, trouwde (respectievelijk 28 en 32 jaar oud) op 

vrijdag 18 september 1896 in 's-Gravenhage met Eleanor Gertrude Lamb, geboren op 

dinsdag 12 januari 1864 in Gowhatti, overleden (82 jaar oud) op zaterdag 30 maart 1946 in 

's-Gravenhage. 

 Uit dit huwelijk 2 zonen. 

1. Ir. Willem Francis baron van Asbeck, geboren op dinsdag 6 september 1898 in 

Kedong-Djati [Jakarta Raya (Djakarta Raya), Indonesië], civiel ingenieur Bataafsche 

Petroleum Mij, reserve-kapitein artillerie, raadgevend ingenieur, trouwde 

(respectievelijk 27 en 25 jaar oud) op vrijdag 15 januari 1926 in 

Londen [South East England, Verenigd Koninkrijk] met Cornelia Moerman, geboren 

op maandag 23 juli 1900 in 's-Gravenhage. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen 

bekend. 

2. Thomas Karel baron van Asbeck, geboren op zaterdag 14 oktober 1899 in 

Kedong-Djati [Jakarta Raya (Djakarta Raya), Indonesië], schout-bij-nacht, chef Dienst 

der Hydrographie, curator KNMI te De Bilt Ridder in de Orde van de Nederlandse 

Leeuw en Officier in de Orde van Oranje-Nassau, overleden (67 jaar oud) op 

zondag 23 oktober 1966 in 's-Gravenhage, trouwde (respectievelijk 61 en 44 jaar 

oud) op vrijdag 30 december 1960 in 's-Gravenhage met Henriëtte Louise 

Pannenborg, geboren op woensdag 18 oktober 1916 in 's-Gravenhage. Uit dit 

huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

XIXe. Herman Erwin baron van Asbeck, zoon van Gerrit Ferdinand baron van Asbeck (XVIIIa), op 

pagina 6 (arrondissements-betaalmeester te Almelo, Zutphen, Maastricht en Arnhem) en Jkvr. 

Caroline van Hogendorp, geboren op maandag 24 oktober 1870 in Weesp, 

kapitein-luitenant-ter-zee, adjudant van Prins Hendrik en van Koningin Wilhelmina, overleden 

(51 jaar oud) op dinsdag 10 januari 1922 in 's-Gravenhage, trouwde (respectievelijk 36 en 23 jaar 

oud) op dinsdag 16 juli 1907 in Woudenberg met Cornelia Maria de Beaufort, geboren op 

vrijdag 9 mei 1884 in Woudenberg, overleden (84 jaar oud) op zaterdag 16 november 1968 in 

's-Gravenhage. 

 Uit dit huwelijk 6 kinderen. 

1. Frederik Willem Alexander baron van Asbeck, geboren op vrijdag 22 mei 1908 in 



  

  

's-Gravenhage, arts, reserve-officier van gezondheid 2e klasse, trouwde met Gabrielle 

Eleonora barones van Dedem, geboren op vrijdag 7 januari 1916 in Enschede, 

overleden (59 jaar oud) op vrijdag 7 november 1975 in Amersfoort. Uit dit huwelijk 

zijn mij geen kinderen bekend. 

2. Ir. Hendrik baron van Asbeck, geboren op woensdag 26 mei 1909, mijningenieur b.d. 

Nederlandse Koloniale Petroleum Mij, personeelschef Aramco Overseas Co, trouwde 

(respectievelijk 28 en 23 jaar oud) op dinsdag 6 juli 1937 in 's-Gravenhage met Yvonne 

Adelaïde Labouchere, geboren op maandag 15 december 1913 in 

Ukkel [Vlaams-Brabant, België]. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

3. Ir. Johannes Bernardus baron van Asbeck, geboren op donderdag 5 januari 1911 in 

's-Gravenhage, bouwkundig ingenieur, stedebouwkundige Officier in de Orde van 

Oranje-Nassau, trouwde (respectievelijk 31 en 23 jaar oud) op 

donderdag 10 september 1942 in Huizen met Jkvr. Johanna Louise van Lennep, 

geboren op woensdag 23 oktober 1918 in 's-Gravenhage. Uit dit huwelijk zijn mij geen 

kinderen bekend. 

4. Cornelia Maria barones van Asbeck, geboren op dinsdag 7 mei 1912 in 

's-Gravenhage, hofdame van H.M. Koningin Wilhelmina, adjunct-directrice 

Havenziekenhuis van het Instituut voor Tropische Geneeskunde. 

5. Carel Erwin baron van Asbeck, geboren op donderdag 21 augustus 1913 in 

Woudenberg, kapitein-ter-zee, raadadviseur Ministerie van Algemene Zaken, 

plaatsvervangend chef van de staf voor de civiele verdediging. Officier in de Orde 

van Oranje-Nassau, trouwde (respectievelijk 27 en 19 jaar oud) op 

donderdag 16 januari 1941 in Dundee [Scotland, Verenigd Koninkrijk] met Louise 

Leyds, geboren op woensdag 19 januari 1921 in Câmpina [Prahova, Romania]. Uit dit 

huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

6. Gerald Ferdinand van Asbeck, geboren op zaterdag 26 januari 1918 in 's-Gravenhage, 

employé Ruys en Co, assurantiebezorger, employé ziekenfonds te Amsterdam, lid 

Gemeenteraad van Goor. 

 

XIXf. Hendrik Marius Emilius baron van Asbeck, zoon van Epke Roos baron van Asbeck (XVIIIb), op 

pagina 7 (grietman van Hemelumer Oldephaert en Noordwolde) en Cornelia Diderica Adriana 

van der Meulen van Cats, geboren op zondag 6 januari 1850 in Koudum, overleden (59 jaar oud) 

op dinsdag 15 juni 1909 in Lobbes [Henegouwen, België], trouwde (respectievelijk 23 en 21 jaar 

oud) (1) op woensdag 10 september 1873 in 's-Gravenhage met Cathérine Vincent, geboren op 

zaterdag 27 maart 1852 in Semarang [Jakarta Raya (Djakarta Raya), Indonesië], overleden (79 jaar 

oud) op dinsdag 16 februari 1932 in San Remo [Liguria, Italië]. 

 Uit dit huwelijk 2 zonen. 

1. Antoine Emile baron van Asbeck, geboren op zondag 29 november 1874 in Utrecht, 

elektrotechnisch ingenieur, trouwde (respectievelijk 27 en 28 jaar oud) (1) op 

donderdag 4 september 1902 in 

New York [New York, Verenigde Staten], (gescheiden) met Cornélie Pahud de 

Mortanges, geboren op dinsdag 7 april 1874 in 

Pandeglang [Jakarta Raya (Djakarta Raya), Indonesië], overleden (70 jaar oud) op 

vrijdag 5 januari 1945 in Montreux [Vaud, Zwitserland]. Uit dit huwelijk zijn mij geen 

kinderen bekend, trouwde (2) met Minnie Myrtle, geboren op zondag 18 januari 1885 

in Prospect [Ohio, Verenigde Staten]. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

2. Epke Roos baron van Asbeck, geboren op woensdag 1 december 1875 in Utrecht. 

 

 Hendrik Marius Emilius baron van Asbeck, trouwde (respectievelijk 42 en 41 jaar oud) (2) op 

donderdag 15 december 1892 in Lobbes [Henegouwen, België] met Alice Lebon, geboren op 

dinsdag 17 december 1850 in Lobbes [Henegouwen, België]. 

 Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

XIXg. Louis baron van Asbeck, zoon van Fokke baron van Asbeck (XVIIId), op pagina 8 (commies 

Posterijen 2e klasse in Nederlands Indië) en Christina Wilhelmina ten Cate, geboren op 



  

  

zaterdag 10 januari 1874 in Utrecht, employé onderneming Takoka, planter, overleden (68 jaar 

oud) op vrijdag 9 oktober 1942 in Soekaboemi [Jakarta Raya (Djakarta Raya), Indonesië], 

trouwde in Batavia [Jakarta Raya (Djakarta Raya), Indonesië] met Naima Moedjena, geboren 

omstreeks 1887 in Batavia [Jakarta Raya (Djakarta Raya), Indonesië], overleden (ongeveer 70 jaar 

oud) op donderdag 26 september 1957 in Jakarta [Jakarta Raya (Djakarta Raya), Indonesië]. 

 Uit dit huwelijk een dochter. 

1. Louisa Christina Wilhelmina van Asbeck, geboren op donderdag 14 juli 1904 in 

Batavia [Jakarta Raya (Djakarta Raya), Indonesië], trouwde (respectievelijk 36 en 56 

jaar oud) (1) op woensdag 11 december 1940 in 's-Gravenhage met Lucas Jonas 

Noorman van der Dussen, geboren op zondag 21 september 1884 in Brummen, 

overleden (60 jaar oud) op zondag 17 juni 1945 in Sneek. Uit dit huwelijk zijn mij geen 

kinderen bekend, trouwde (respectievelijk 47 en 57 jaar oud) (2) op 

maandag 23 juli 1951 in Zeist met Willem Anthonij van der Linden, geboren op 

dinsdag 19 december 1893 in Leimuiden, procuratiehouder. Uit dit huwelijk zijn mij 

geen kinderen bekend. 

 

Generatie XX 
 

 

XXa. Mr.dr. Frederik Mari baron van Asbeck, zoon van Willem Dirk Hendrik baron van Asbeck 

(XIXb), op pagina 10 (schout bij nacht titulair, gouverneur van Suriname,) en Anna Marie Jeanne 

Henriette Kluit, geboren op woensdag 27 februari 1889 in Den Helder, reserve-1e luitenant 

infanterie N.I.L, referendaris Algemene Secretarie van Nederlands Indië, buitengewoon 

hoogleraar, overleden (78 jaar oud) op vrijdag 9 februari 1968 in Leiden, trouwde (respectievelijk 

28 en 24 jaar oud) op dinsdag 8 mei 1917 in Amsterdam met Elisabeth Diderica Walradina 

Jonckheer, dochter van Jan Benjamin Anne Jonckheer en Petronella Catharina Böhtlingk, geboren 

op vrijdag 10 maart 1893 in Hellevoetsluis, overleden (85 jaar oud) op woensdag 26 juli 1978 in 

Wassenaar. 

 Uit dit huwelijk 2 dochters. 

1. Petronella Anna barones van Asbeck, geboren op donderdag 11 juli 1918 in 

's-Gravenhage, trouwde (respectievelijk 24 en 25 jaar oud) op dinsdag 4 mei 1943 in 

's-Gravenhage met Mr. Ynso Scholten, zoon van Prof.mr. Paulus Scholten en Grietje 

Fockema, geboren op vrijdag 1 februari 1918, advocaat en procureur, staatssecretaris 

van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, minister van Justitie. Commandeur in de 

Orde van Oranje-Nassau. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

2. Ima Badeloch barones van Asbeck, geboren op vrijdag 6 augustus 1920 in 

Buitenzorg [Jakarta Raya (Djakarta Raya), Indonesië], trouwde (beiden 25 jaar oud) op 

dinsdag 25 juni 1946 in Leiden met Willem Anthonie Krayenhoff van de Leur, 

geboren op maandag 26 juli 1920, controleur 1e klasse Binnenlands Bestuur in 

Nederlands-Indië, hoogleraar opvoedkunde Universiteit van Brits Columbia. Uit dit 

huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

XXb. Ima Annioeta van Asbeck, dochter van Willem Dirk Hendrik baron van Asbeck (XIXb), op 

pagina 10 (schout bij nacht titulair, gouverneur van Suriname,) en Anna Marie Jeanne Henriette 

Kluit, geboren op dinsdag 27 oktober 1896, overleden (71 jaar oud) op dinsdag 5 maart 1968 in 

Málaga [Andalucia, Spanje], trouwde (respectievelijk 24 en 38 jaar oud) op dinsdag 22 maart 1921 

in Haarlem met François Cornelis baron van Aerssen Beijeren van Voshol, geboren op 

vrijdag 2 maart 1883 in Amsterdam, reserve-luitenant-ter-zee 1e klasse, kapitein-luitenant titulair, 

hoofdadministrateur Sabang Mij, Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, Commandeur in 

de Orde van Oranje-Nassau en Ridder in de Militaire Willemsorde 4e klasse, overleden (85 jaar 

oud) op vrijdag 31 mei 1968 in Naarden. 

 Uit dit huwelijk een zoon. 

1. Mr. Albrecht Nicolaas baron van Aerssen Beijeren van Voshol, geboren op 

dinsdag 14 februari 1922 in Sabang [Sumatra, Indonesië], Officier in de Orde van 



  

  

Oranje-Nassau, overleden (55 jaar oud) op zondag 29 mei 1977 in 's-Gravenhage, 

trouwde (respectievelijk 38 en 41 jaar oud) op vrijdag 1 april 1960 in 

's-Gravenhage, (gescheiden op dinsdag 5 januari 1965 in 's-Gravenhage) met Suzanna 

Maria Hiltermann, geboren op vrijdag 17 januari 1919 in Amsterdam. Uit dit huwelijk 

zijn mij geen kinderen bekend. 

 

  

 


